Vacature Neurochirurg
De afdeling Neurochirurgie van het Radboudumc en de afdeling Neurochirurgie van het
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ( CWZ) vormen tezamen het Neurochirurgisch Centrum
Nijmegen (NCCN). Het NCCN heeft een supraregionale functie voor de traumaopvang in
Oost-Nederland als onderdeel van het Traumacentrum Oost en voor de
kinderneurochirurgie in Oost-Nederland. Naast de klinische werkzaamheden heeft het NCCN
ook een academische taakstelling met de opleiding van artsen tot neurochirurg en het geven
van onderwijs aan medisch studenten, verpleegkundigen en operatieassistenten. Tevens
bestaan er binnen het centrum diverse onderzoekslijnen, die jaarlijks tot verscheidene
wetenschappelijke publicaties en vele voordrachten op internationale congressen leiden.
Voor de locatie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis zijn wij op zoek naar een

enthousiaste neurochirurg (1,0 fte)
een teamplayer met speciale interesse in de wervelkolomchirurgie
Functie-inhoud:
De neurochirurg houdt zich bezig met de klinische en poliklinische patiëntenzorg en de
daaraan gebonden onderwijs- en onderzoekstaken op het vakgebied van de Neurochirurgie,
voornamelijk op de locatie CWZ:
 verricht klinische, poliklinische en ambulante taken in de patiëntenzorg
 geeft actief invulling aan de opleiding van arts-assistenten in het CWZ
 heeft interesse in wetenschappelijk onderzoek
 organiseert de benodigde samenwerking binnen het CWZ met als doel hoogwaardige
neurochirurgische zorg te verlenen, en weet mensen binnen deze context op een
constructieve wijze met elkaar te verbinden
 verricht diensten tbv het NCCN
Functie-eisen
 (bijna) afgeronde opleiding tot neurochirurg met aantoonbare belangstelling in de
wervelkolomchirurgie
 werkt goed samen en beschikt over organisatiesensitiviteit
 heeft de ambitie en potentie om op termijn door te groeien naar medisch manager
neurochirurgie voor het CWZ
 komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen; staat open voor en initieert
innovatie in de patiëntenzorg
Arbeidsvoorwaarden
 onbepaalde tijd. Bij recente afronding van de opleiding vooralsnog voor de duur
van 1 jaar, met de intentie tot onbepaalde tijd.
 40-48 uur per week
 schaal 97A conform CAO UMC’s

Informatie
Dhr. dr. R. Bartels, hoofd afdeling Neurochirurgie, (024) 3617319
Sluitingsdatum en solliciteren:
Reageren kan tot maandag 16 februari, alleen via: www.radboudumc.nl
De volledige link:
https://www.radboudumc.nl/WERKENBIJ/Pages/Vacatures.aspx?vacid=24801&naam=Neurochirurg
&afdeling=Neurochirurgie&plaats=nijmegen

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagavond 24 februari vanaf 18.00 uur.

